
 

 

Privacyverklaring 

 
Dit is de Privacyverklaring van Anke Plomp Haptotherapie, gevestigd aan Rietstraat 8B 6003 PM 

Weert. Anke Plomp Haptotherapie staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 80314147 . Deze privacyverklaring heeft betrekking op de 

gegevensverwerking door Anke Plomp Haptotherapie in het kader van Haptotherapie.  

 

Contactgegevens: 

https://www.ankeplomp-haptotherapie.nl 

Rietstraat 8B, 6003 PM Weert 

info@ankeplomp-haptotherapie.nl 

 

De gegevensverwerking vindt plaats ten behoeve van: 

 

- De kwalitatieve inhoudelijke persoonlijke zorg 

- De administratieve verwerking van cliënten. Dit voor een geordende bedrijfsvoering.  

- Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de praktijk rondom cliëntenbehandeling en 

begeleiding.  

 

Anke Plomp Haptotherapie respecteert de privacy van alle cliënten van de praktijk. De praktijk draagt 

er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  

De praktijk verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Anke Plomp Haptotherapie verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van mijn 

diensten en/of omdat je deze gegevens aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die ik verwerk: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Anke Plomp Haptotherapie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van 

jou: 

- Ras 

- Godsdienst of levensovertuiging 

- Seksuele leven 

- Gezondheid 
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Ten aanzien van de website: 

- De website van Anke Plomp Haptotherapie staat onder beheer van Anke Plomp 

Haptotherapie.  

- Email en adresgegevens die via het Contactformulier van de website aan Anke Plomp 

Haptotherapie worden verstrekt, zullen alleen worden gebruikt voor het beantwoorden van 

de door u gestelde vraag.  

- Bezoekers kunnen met hun vragen over de privacyverklaring terecht bij Anke Plomp 

Haptotherapie. 

 

Gegevensverkeer: 

Gegevensverkeer via e-mail ten behoeve van informatieaanvragen, wordt door Anke Plomp 

Haptotherapie versleuteld verstuurd. Informatie die via Contactformulieren van de website naar Anke 

Plomp Haptotherapie wordt gestuurd, wordt versleuteld getransporteerd. Indien cliënten of 

geïnteresseerden informatie versturen direct naar info@ankeplomp-haptotherapie.nl, is de cliënt zelf 

verantwoordelijk voor de versleutelde beveiliging van de informatie via de eigen server.  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk 

U kunt van Anke Plomp Haptotherapie verwachten dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw 

persoonlijke en medische gegevens. Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en 

onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik (Anke 

Plomp) als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Anke Plomp Haptotherapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een 

verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 

- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.  

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. 

- Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van 

de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te 

nemen op de factuur voor vergoeding: 

. NAW-gegevens verzekerde 

. Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde 

. Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling) 

. Omschrijving behandeling: Behandeling Haptotherapie 

. Kosten van de behandeling 

Geheimhouding: 
Anke Plomp Haptotherapie heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 
 
Bewaartermijn 

Anke Plomp Haptotherapie heeft zich als behandelaar te houden aan de wettelijke bewaartermijn 

voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. De gegevens in de beveiligde gegevensopslag van 

Anke Plomp Haptotherapie worden hier voor maximaal 2 jaar bewaard. Over ieder ander gebruik van 

uw gegevens zal u eerst worden geïnformeerd en hiervoor wordt expliciet uw toestemming gevraagd.  

 

Beëindiging registratie persoonsgegevens: 

U heeft ten allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in administratie, mailinglijst of 

dossier in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. In dat geval kunt u schriftelijk contact met de 

praktijk opnemen en een schriftelijk verzoek tot inzage, verandering of verwijdering indienen. De 
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praktijk zal, in geval van een verzoek tot verwijdering van uw gegevens, deze binnen een termijn van 2 

maanden uit haar systeem verwijderen. Dit wel met behoud van de wettelijke verplichte gegevens.  

 

 

 

 

 

 

 


